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meester frits
Uit de praktijk van de watersportadvocaat

Eigen gebrek: adder
onder het gras
Stel je voor, een wantspanner knapt en de mast gaat overboord. Of de boot loopt vol
omdat de tunnel voor de boegschroef putvorming heeft ontwikkeld rondom de schroef.
Appeltje, eitje denk je? Dat dacht meneer Van Buren van die boegschroefinstallatie ook.

W

at hebben deze twee schades met
elkaar gemeen? Het zijn beide zoge
naamde eigen gebreken. Een eigen gebrek
is een ongunstige of minderwaardige eigen
schap die zaken van de verzekerde soort
niet behoren te hebben. Simpel gezegd: er
gaat iets ‘zo maar’ kapot, terwijl dit niet had
‘mogen’ gebeuren. Er is dus geen sprake
van de altijd in de polis gedekte schade ver
oorzaakt door ‘van buiten komend onheil’.
Dat zijn oorzaken die buiten jezelf liggen
en waar je geen invloed op hebt, zoals een
storm of een blikseminslag. Een eigen
gebrek wordt ook wel eens verward met
een menselijke fout, schade ontstaan door
je eigen toedoen, maar dat is dus ook niet
de juiste uitleg.
Wat was dan wel het eigen gebrek in voor
noemde voorbeelden? De wantspanner
was sterk genoeg voor de spanning van de
verstaging, maar knapte tóch. Bij de boeg
schroefinstallatie is de dwars geplaatste
tunnel putvorming gaan vertonen en
daardoor is deze lekgeraakt. Dat is een
eigen gebrek in de constructie van de boeg
schroefinstallatie.
Meneer Van Buren reageerde zeer voort
varend toen hij merkte dat het voorschip
vol water liep. Hij zorgde dat het schip tijdig

op de wal werd gebracht. Vervanging van
de lekke tunnel kon alleen via de binnen
kant van het schip. Om vervolgens bij de
goede plek te komen, moest ongeveer de
helft van het interieur uit de boot gesloopt
worden. De betimmering van het voorschip

Om de boegschroeftunnel
te repareren, moest
het halve interieur eruit
ging daarbij verloren. De kosten voor ver
vanging bedroegen vele duizenden euro’s.
Bij het claimen van die kosten kwam Van
Buren echter van een koude kermis thuis.

Geen wettelijke verplichting
De wet zegt ter zake klip en klaar: de verze
keraar vergoedt geen schade aan een ver
zekerde zaak indien die is veroorzaakt door
de aard of een gebrek van die zaak. Daar
zit dus de kneep. Een verzekeraar is niet
wettelijk verplicht om deze schade te ver
goeden, ook al heb je een volledige rondom

Is het eigen gebrek niet
gedekt, dan is de gevolgschade ook niet gedekt
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cascoverzekering. Partijen mógen echter
van dit wetsartikel afwijken. De verzeke
raar mag er dus voor kiezen om de schade
van het eigen gebrek als gedekt in de polis
op te nemen.
Toch zijn we er dan nog niet. Er is (bijna

altijd) ook zogenaamde gevolgschade van
dit eigen gebrek. Vanwege het breken van
de wantspanner slaat de mast overboord
met schade aan het dekbeslag en de zeere
ling. De lekke tunnel bij de boegschroef
zorgt voor het zinken van het schip. En ook
al gebeurde dit in dit geval niet vanwege
meneer Van Burens alertheid, de tunnel
moest sowieso wel gerepareerd worden.
En om dat mogelijk te maken, móest het
interieur van het schip worden gesloopt.
Ook dat is gevolgschade.
In het verzekeringsrecht geldt het zoge
naamde causale verband. Er wordt geke
ken naar de oorzaak van de schade. Is die
gedekt, dan is de schade gedekt. Andersom
geldt helaas ook: is het eigen gebrek niet
gedekt, dan is de gevolgschade van het
eigen gebrek ook niet gedekt. De verzeke
raar stelde namelijk dat deze schade aan
de binnenkant niet was gedekt, omdat

er geen dekking was op grond van eigen
gebrek. Heel onbevredigend, vond meneer
Van Buren, maar helaas, zo was het in de
polis opgenomen.

Contractsvrijheid
Wat leren we hieruit? Het is enorm belang
rijk om goed te controleren of er in je
polisvoorwaarden ook dekking is opgeno
men voor schade uit eigen gebrek en/of de
schade voortvloeiend uit het eigen gebrek,
de gevolgschade. De wet geeft de verze
keraar de contractsvrijheid om ervoor te
kiezen om bijvoorbeeld alleen de schade
uit het eigen gebrek te vergoeden, of juist
alleen de gevolgschade en het eigen gebrek
niet, of allebei, of juist allebei uit te sluiten.
Daarnaast bevatten sommige polisvoor
waarden de bepaling dat er wellicht dek
king voor een eigen gebrek bestaat, maar
dat die bijvoorbeeld tot vijf jaar geldt vanaf
de tewaterlating van het schip.

tip
Je moet bijna wetenschapper
zijn om alle eventualiteiten in
je polisvoorwaarden te kunnen
inschatten. Ook hier geldt echter:
voorkomen is beter dan genezen,
dus pak toch je polisvoorwaarden
er even bij en controleer of er een
voorziening is voor eigen gebrek
en/of gevolgschade, het kan grote
teleurstellingen voorkomen!
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